
ПЕРЕЛІКПИТАНЬДЛЯВСТУПУВАСПІРАНТУРУЗА
СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 051ЕКОНОМІКА

1.Організація статистики в Україні.Становлення статистики як науки.
Предмет статистики.Основніпоняття ікатегоріїстатистичноїнауки.
Завданнястатистики.

2.Поняттярядурозподілутайогоелементи.Видирядіврозподілу.Форми
рядіврозподілу:симетричнітаасиметричніряди.Основніхарактеристики
ряду розподілу: середня, мода, медіана, квартилі, децилі. Аналіз
концентрації,диференціаціїтаподібностірозподілів.

3.Індекси із змінними і постійними вагами. Розрахунок середніх
арифметичних та гармонічних індексів. Розкладання загального
абсолютного приросту за факторами. Розрахунок індексів середніх
величиніструктурнихзрушень.Системибагаточинниковихстатистичних
індексів.Індекси Фішера,Ласпейреса іПааше.Індекс споживчих цін.
Інфляціятаметодиїївиміру.Індекси-дефлятори.

4.Статистичнасукупність.Одиницясукупностітаїїознаки.Законвеликих
чисел істатистичнізакономірності.Метод статистики та статистична
методологія.Узагальнюючістатистичніхарактеристики.

5.Сутьваріації,необхідністьїїстатистичноговивчення.Показникиваріації,
техніка їх обчислення та економічний зміст.Розмах варіації,середнє
лінійневідхилення,середнійквадратвідхилення(дисперсія)тасереднє
квадратичневідхилення,коефіцієнтваріації.Оцінкакоефіцієнтівваріації.

6.Завданняіметавибірковихспостережень.Сутьіпереваги вибіркового
спостереження.Генеральнаівибірковасукупності.Похибкивибіркового
спостереження.Обчисленняпохибоквибіркитавизначеннямежінтервалу
длясередньоївеличиниічастки.Середнятаграничнапохибкивибіркита
їхекономічнийзміст.

7.Галузістатистичноїнауки.Завданнястатистикивсучаснихумовахтаїї
організація в Україні.Права іобов'язки органів державноїстатистики.
Порядок і умови доступу до статистичної інформації. Міжнародні
статистичніорганізації.

8.Види дисперсій іспособи їхрозрахунку.Правило складаннядисперсій.
Дисперсійнийаналізвпливучинників(факторів),щовизначаютьрозвиток
результативногопоказника.Критеріїстатистичноїоцінкиступеню впливу
чинників.

9.Індекстоварообороту,цінтафізичногообсягутоварообороту.Економічний
зміст індексів.Взаємозв’язок індексів івизначення впливів окремих
факторів.

10.Суть,джерелатаорганізаційніформистатистичногоспостереження.Види
статистичногоспостереженнявідносночасуреєстраціїфактівтаповноти
охоплення одиниць сукупності. Способи отримання даних. План
статистичного спостереження.Мета спостереження.Об'єктта одиниця
спостереження.Програма спостереження.Статистичніформуляри та
принципи їх розробки. Організаційні питання плану статистичного
спостереження. Підготовчі роботи. Засоби забезпечення точності
спостереження. Організація статистичного спостереження. План і
програмаспостереження.Первинний обліктазвітність.Види звітності.
Помилкиспостереження.Контрольданихспостереження.

11.Взаємозв’язокпоказників івиявленнязалежностей між ними методом
кореляційно-регресійного аналізу.Прямій обернені,прямолінійніта
криволінійнізв'язки.Рівняння регресіїяк форма аналітичного виразу
статистичного зв'язку соціально- економічних явищ. Обчислення
параметрів рівняння регресії. Визначення щільності зв'язку між
показниками. Лінійний коефіцієнт кореляції. Коефіцієнт детермінації,



індекскореляції.Множиннаічастковакореляції,критеріїістотностізв'язку
міжфакторами.



12.Визначеннянеобхідногообсягувибірки.Видивибіркиіспособивідбору,що
забезпечуютьрепрезентативність.Власне-випадковавибірка,механічна,
типова,серійна,комбінованавибірки.

13.Сутьізавданнястатистичногозведення.Особливостізведенняматеріалів
звітностііспеціальноорганізованогоспостереження.Статистичнітаблиці,
їхвиди.Видиіспособипобудовистатистичнихтаблиць.Аналізтаблиць.
Розробка макетів таблиць.Засоби графічного зображення статистичної
інформації. Поняття про статистичний графік та його елементи.
Класифікаціястатистичнихграфіків.

14.Взаємозв’язокпоказників івиявленнязалежностей між ними методом
статистичних рівнянь залежностей. Класифікація залежностей
економічних явищ та процесів.Види іформи статистичних рівнянь
залежностей. Розрахунок одночинникових та множинних рівнянь
залежностей. Критерії вибору рівнянь залежностей. Розрахунок
коефіцієнта кореляції. Розрахунок індексу кореляції. Розрахунок
коефіцієнтастійкостізв’язку.Оцінкапоказниківтіснотизв’язку.Завданняі
мета нормативних розрахунків. Нормативні розрахунки рівнів
результативних показників (пряма економічна задача). Нормативні
розрахункирівнівчинників,щоформуютьрозвитокрезультативноїознаки
(оберненаекономічназадача).Нормативнірозрахункиприопрацюванні
результатівдослідів.Графічнезображенняодночинниковихтамножинних
рівнянь залежностей. Встановлення частки впливу включених до
розрахунків чинників у множинне рівняння залежності.Застосування
сучасних комп’ютерних технологій для кількісного оцінювання
взаємозв’язків економічних явищ та процесів на основі методу
статистичнихрівняньзалежностей.

15.Способипоширеннярезультатіввибірковогоспостереженнянагенеральну
сукупність.Практиказастосуваннявибірковогоспостереженнявсоціально
-економічномуаналізі.

16.Групуванняякоснованауковоїобробкиданих.Завданнягрупуваннятаїх
значенняустатистичномудослідженні.Групувальніознаки таїхвибір.
Види статистичних групувань. Вибір виду та розміру інтервалів у
статистичнихгрупуваннях.Типологічні,структурні,аналітичнігрупування.
Простітакомбінаційнігрупування.Визначеннякількостігруптарозміру
інтервалів групування.Основніправила вибору групувальноїознаки.
Класифікація ознак та інтервалів групування. Метод вторинного
групування.Найважливішігрупуванняікласифікації,щозастосовуютьсяв
статистиці.Способианалізустатистичнихгрупуваньінаписаннявисновків.
ОсновнікласифікаториУкраїни.Класифікаторвидівекономічноїдіяльності
(КВЕД),Товарнаноменклатуразовнішньоекономічноїдіяльності(УКТЗЕД),
Класифікаторформвласності(КФВ),Класифікаторосновнихфондів(КОФ),
ЄдинийдержавнийреєстрпідприємствіорганізаційУкраїни(ЄДРПОУ)та
інші.

17.Динамічнийрядякбазааналізуйпрогнозуваннясоціально-економічного
розвитку.Види рядів динаміки.Статистичніхарактеристики динамічних
рядів іїх взаємозв'язок:абсолютний приріст,темпи зростання,темпи
приросту,абсолютнезначенняодногопроцентаприросту.

18.Міжнароднавалютнасистема.
19.Сутьівидиузагальнюючихстатистичнихпоказників.Принципипобудови

узагальнюючих статистичних показників. Огляд основних джерел
статистичноїінформаціїтаїхзагальнахарактеристика.

20.Методиобчисленнясередньогорівнядинамічногоряду.Економічнасутьта
техніка розрахунку середніх значень основних характеристик рядів
динаміки. Середня геометрична, техніка її обчислення та випадки
застосування.Середня хронологічна,техніка обчислення та випадки



застосування.
21.Економічнісистеми.



22.Абсолютністатистичнівеличини,їх види та одиницівиміру.Відносні
величини.Видивідноснихвеличин,технікаїхобчисленнятаформивиразу.
Відноснівеличини динаміки,планового завдання та виконання плану.
Базисніта ланцюговівідноснівеличини.Взаємозв'язок між окремими
видамивідноснихвеличин.

23.Способиобробкирядівдинамікизметою виявленняосновноїтенденції
розвитку:укрупнення інтервалів,спосіб рухомих середніх,приведення
рядівдооднієїоснови,змиканнярядівдинаміки,вимірюваннясезонних
коливань.

24.Товарнийтипвиробництва–основаринковоїекономіки.
25.Суть іумови використання середніх величин.Види середніх величин.

Середня арифметична та умови їїзастосування.Властивостісередньої
арифметичноїта техніка їїобчислення.Середня гармонічна ітехніка її
обчислення.Середня квадратична та умови їїзастосування.Середня
геометрична та середня хронологічна.Умови використання ітехніка
обчислення.Особливостіобчисленнясередніхзвідноснихвеличин.Модаі
медіанавстатистиці.Обчисленнямодиімедіанивінтервальномуряді
розподілу.

26.Прогнозуваннянаосновірядівдинаміки.Інтерполяціятаекстраполяціяв
статистиці,аналітичне вирівнювання.Графічне зображення прогнозів
показниківдинаміки.

27.Теоріягрошейігрошовогообігу.
28.Завданняіметарозрахункукомплекснихстатистичнихкоефіцієнтів.Відбір

показників для розрахунку комплексних статистичних коефіцієнтів.
Розрахуноккомплекснихкоефіцієнтівабсолютних,відноснихтасередніх
величин статики і динаміки. Розрахунок комплексних коефіцієнтів
відноснихвеличинвиконанняплановихпоказників.

29.Сутьіндексівтаїхрольустатистико-економічномуаналізі.Індивідуальніі
загальнііндекси.Методологічніпринципи побудови індексів.Базисній
ланцюговііндекси.

30.Цінаіринковарівновага.
31.Рольдержавивринковійекономіці.
32.Методиекономічнихдосліджень.
33.Економічнийпотенціалкраїнитайогодержавницькевикористання.
34..Економічнізакони як регулятори суспільних відносин:сутність,види,

приклади.
35.Міжнароднийподілпрацітаглобалізаціявиробничихісоціальнихпроцесів.
36.Економічна оцінка воєнного стану: формування аналітичної основи

прийняттявідповіднихуправлінськихрішень.
37.Валовий внутрішній продукт – сутність та способи його визначення.

СистеманаціональнихрахунківУкраїни.
38.Ринокціннихпаперів:структураіособливостійогостановленнявУкраїнів

сучасномуетапірозвитку.
39.Прогнозування та планування соціально-економічного розвитку регіону

(ОТГ).
40.Основний і оборотний капітал. Амортизація. Основні показники

результативностідіяльностіпідприємства.


